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Ata de Reunião 

 

Ata de Reunião n°: 041 /2015  

Realizada em: 22/04/2015 Hora de Início: 08h e 30 min 

      Hora de Término: 10h e 35 min 

 
Sistema: Sistemas Institucionais Integrados de Gestão - SIG 

Módulo: SIGAA – Assistência ao Estudante 

Local: Webconferência  

Coordenador de Implementação: Fabio Júnior Oliveira de Barros 

Analistas do módulo: Felipe Cervi, Paraguassu dos Santos Cardoso 

Objetivo: Apresentação do Módulo Assistência ao Estudante 

Participantes: 

Nome do Participante Empresa / Área 

Felipe Cervi AVMB 

Paraguassu dos Santos Cardoso AVMB 

Mara Lisiane Sievert DTI 

Andréia Pereira Pedroso PROEN 

Rodrigo Ernesto Schroer PROEN 

Aline Delias de Sousa Campus Bento 

Aline Schutz Campus Viamão 
 

Enviar cópias para: 

Claudia Schiedeck Soares de Souza 

Aldiocir Dalla Vechia 

 

Assuntos Abordados: 

As 8h e 30min, os analistas da AVMB estavam à disposição e por solicitação do Instituto Federal 

do Rio Grande do Sul, para que fossem efetuados testes de comunicação e o aguardo da presença de 

todos os convocados para treinamento. 

O analista Paraguassu ancorou a apresentação e como início das atividades falou sobre os 

objetivos do Módulo Assistência ao Estudante, informando que era uma apresentação macro, onde seriam 

mostradas as principais funcionalidades do Módulo e que ficariam para serem analisadas as 

disponibilidades do sistema e as necessidades da instituição, de forma a definir os requisitos necessários 

para efetivo funcionamento. 

Começou a apresentação com uma visão geral do Módulo, com seu conceito e público alvo, logo 

em seguida foi mostrado o fluxo de processo, a visão do gestor e suas funcionalidades mais significativas 

em tela. Foi mencionada a utilização de papéis para acesso ao Módulo e que nestes, cada um tem uma 

função específica de atividade. O analista Paraguassu esclareceu que faltou a visualização destes papéis 

para melhor entendimento, mas que iria acrescentar ao documento de apresentação. 
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Como Fluxo, foi comentado da necessidade de se criar um questionário socioeconômico e bem 

como o gerenciamento do mesmo e o gerenciamento do Cadastro Único do sistema. A Srta. Aline 

comentou que poderia ocorrer confusão com relação ao CadUnico, programa do Governo Federal. O 

analista Paraguassu comentou que esta nomenclatura está relacionado ao processo criado pela gestora 

do SIG, a UFRN, assim sendo, caso a instituição queira alterar esta label seria necessário efetuar uma 

solicitação via chamado, para estimativa de ajuste e troca. Ainda o analista Paraguassu, comentou que o 

Sr. Alexandre é conhecedor deste processo, ou os caminhos e procedimentos junto a empresa AVMB. 

Ainda no método de classificação do solicitante de bolsa auxilio, foi comentado sobre o ranking em 

que se faz o questionário socioeconômico. No processo utilizado pela UFRN considera que, quanto menor 

a pontuação, maior a carência do discente. Mas o analista Paraguassu comentou que em outra instituição,  

a ideia de que no questionário socioeconômico, quanto maior a pontuação, maior será sua carência, ou 

seja, estará contemplado com a bolsa auxilio solicitada. Neste sentido, ficou esclarecido que o 

questionário socioeconômico servirá apenas como um orientador e centralizador de informações, mas a 

responsabilidade de conceder ou não a bolsa fica a critério do gestor do Módulo. 

Seguindo, a apresentação dos tipos de bolsas cadastrados no sistema. Isto pode ser ajustado ou 

acrescentado conforme os tipos de bolsas utilizados pelo Instituto. Além da definição dos períodos de 

abertura e fechamento para os discentes efetuarem suas solicitações de bolsa auxílio.  

Assim, percorrendo os processos de criação de períodos para solicitação de bolsa auxilio; Gestão 

dos questionários e do Cadastro Único; O discente aderindo ao Cadastro Único e solicitando bolsa auxilio; 

O gestor do Módulo terá a autonomia de conceder ou indeferir a solicitação do discente. Como esses 

processos tem vinculação com o sistema SIPAC, se faz necessário o encadeamento dos sistemas (SIGAA 

e SIPAC), procedimento este efetuado no Módulo Administração do Sistema, no sistema SIGAA, 

indicando que para cada bolsa auxilio do SIGAA terá uma ligação a um tipo de bolsa pertencente ao 

SIPAC. 

Foi comentado pelos participantes que a instituição trabalha com alguns tipos de bolsa auxilio e 

estes devam ocorrer adaptações no sistema SIG. Os analistas da AVMB comentaram da necessidade do 

levantamento de requisitos para melhor adequar os processos do Instituto para com o Módulo Assistência 

ao Estudante. 

 

Pendências Anteriores: 

Ata n° Item Assunto Responsável Situação 

     

 

Pendências remanescentes e providências futuras: 

Ata n° Item Assunto Responsável Situação 

     

 


